
pňípadě obohatí literaturu, bezpochyby náramně dosud chu.
dou na intimní lyriku.)

2. Proletáiskf básník musí se již snažit myslit a cítit kolek.
tivněji než dosud, mluvit nejen za sebe, ale i za tňídu, k níž
tíhne. Nikoliv já, nlbrž ffiY, o to běží. o korektiv individua.
lismu. (Uchu literární kasty bude to znltiovšem pŤíkŤe; básník
je pravidelně piesvědčen, že nejlépe mluví za jiné, mluví-li
za sebe. Dnes však není věc tak prostá a obttžn!, problém musí
bft aspoĎ načat; doiešen teď ovšem nebude.)

3. I tehdy však, když z tvátn!,ch nebo jinfch drivodri mluví
básník za sebe a o sobě, musí bft zjevno, že tu máme již co
činit s uvědomě m občanem proletáisky a komunisticky
orientovan1ím. Je toho pŤíliš mnoho po stránce ideové i citové
(a pŤedevším citové), co máme a musíme změnit, nekonečná
Ťada krásnfch možnostl, která by měla lákat nové básníky
proletáŤské (někdy o tom promluvíme), jako lákaly v pňedchozí
době možnosti umění civilního (nevyčerpané dosud ostatně
a itzce spojené s proletáŤskfm uměním) - takže každá rcci.
diva do měšéáckého a maloměšéáckého světa myšlenkového
a ideového je vlastně u básníkri, hlučně reklamujících pro
sebe proletáŤskou mrizu, jen pohodlností, nedrisledností, nedo.
myšleností.

4. A konečně je tu ovšem nezbytnost riplné jasnosti. Čemu
uvědomělf proletariát nemťtže porozumět, to je literátská,
ne proletáŤská poezie.

Pokusím se později o rozbor poezie soudruha Hory podle
této své ,,maršr ty... To bude poučnější než teoretické ňíkání
a vyjde pŤitom snad najevo, že spor o umělecké metody děje
se mezi námi nad hlubším rozporem názot na komunistické
hodnoty revoluční.

(Proletkult II, str. 331-335,20.6. 1923)
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L. S. Chénier: EPITAFY LITERÁRNÍ SKUPÍNY

Í j,sď Chaloupka

Tlt mrtaj le! a neastduej,
jeť ustá'aat jistě rnamé _

Nad kárnen těžši lká
zde nad hrobern tujrn Nouák Arne.

l Boltuš Steiskal
(u roli ž Čapkoua ,,Hrn1lzu,, )

(de hlauu a4icnou kryie
kamene pohŤebntho ouá,I.
Toť Bohuš Stejskal, herec.
B ásntka j enom píedstaaoual.

J (deněk Kalista

I ta@ rcete tiše:
Bohudlk.
Co básntk dneška a, zt#ka pťal,
skončil co hí'storik.
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,( chaosu osud jsem dále se dral,
u mistroua píísahaje sloua.
Mťlj mistr na má pŤísahal,
Ttm cltaos, tuší'm, <ačal znoua.

t Berák & comp.

Sem, uě1te, smrtí sejdou mnozí.
Toť menštch boÍui menší bozi.
V1l rcete ušak: Buď pokoj jejich popeli!
Necltť u sláuu pokornou je pŤijme nebes zdíe
se suatjmi a ušemi anděl1
a ostatními čísly inuentdŤe.

Karel Schulz: POETIKA

Poaí'dala šuadli,
ž,e ji ruce 7uadl2.

(Hymeš: Švadlena)

Jen všimněte si jednoho: rfmu je zde vyhrazena riloha nej-
preane3v. Rfm musí zvonit, kŤičet, Ťvát, dunět, blfskat,
t,,,ác.i, zouiat,věŤit, stÍílet, práskat, vfskat, pňiléhat a ironi.
zovat.I]kázka z volební básně soudruhaJ. K.:

Volte, občané, bratŤi, Baxu
a Praha bude mít flaxu!

Anebo (Hymeš: Chudf v nemocnici):

puden psím
1ápas u1lcítlrn.

(Návod, jak psát verše. První dvě části: Poezie rczj1mavá.

i,oe"ie tyrictaa erotická. TÍetí část: Poezie tendenční a revo-

luční.)

Poez ie  te  nde nční a  revo luční dě lá  se  ne jsnáze  a  není

v ní naprosto nic těžkého. Stačí k obveselení děIníka a jeho

pobuve,,i psát o tuberkulÓze, továrních saz1ch, skrofulÓze a

podobnfch věcech, a efekt je zajištěn. Yzory posloužíme ně-

kolika:

(sršatec III, č. 36, str.4, 19. 7. Í923)
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